
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI KREATORA STRON WWW

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usługi Kreatora Stron

WWW  stanowią  Regulamin  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  w

rozumieniu  art.  8  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z

późn.  zm.)  przez  Spółkę  Krakowskie  E-Centrum  Informatyczne  JUMP

Dziedzic,  Pasek,  Przybyła  Spółkę  jawną  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.

Zakopiańska  9,  30  –  418  Kraków,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI

Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS

0000127720. 

2. Krakowskie E-Centrum Informatyczne JUMP Dziedzic, Pasek, Przybyła spółka

jawna  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd

Rejonowy dla  Krakowa Śródmieścia  w Krakowie  XI  Wydział  Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127720 na mocy

współpracy z MyWebzz.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowackiego

17/10,  60-822  Poznań,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego

Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  -  Nowe

Miasto i  Wilda w Poznaniu,  VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000352372, zwanym dalej  Producentem,

udostępnia aplikację służącą do tworzenia i publikacji stron WWW, zwaną

dalej Kreatorem.

3. Warunkiem korzystania z usługi Kreator WWW jest dokładne zapoznanie się

i  akceptacja  Regulaminu  Świadczenia  Usługi  Kreatora  WWW  oraz

Regulaminu Świadczenia Usług Hostingowych, który jest udostępniony pod

linkiem http://static.kei.pl/bundles/keiwebsite/pdf/regulamin-hosting.pdf.

http://static.kei.pl/bundles/keiwebsite/pdf/regulamin-hosting.pdf


§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Kei.pl  każdorazowo  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  aktualizacji

Usługi do nowszej wersji udostępnionej przez Producenta.

2. Kei.pl gwarantuje dostępność Usługi w trakcie trwania Umowy na zasadach

określonych w Dokumentach SLA. Wyjątek stanowi element Edytora Usługi

dostarczanej  przez  Producenta,  której  dostępność  Kei.pl  gwarantuje

zgodnie z Umową zawartą z Producentem.

3. W  przypadku  naruszenia  niniejszego  Regulaminu  lub  Regulaminu

Świadczenia Usług hostingowych przez Użytkownika Kei.pl  ma prawo do

zablokowania usługi oraz rozwiązania umowy.

4. Kei.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz parametrów technicznych

Usługi w kolejnych okresach abonamentowych.

5. Kei.pl  zastrzega  sobie  prawo  do  zaprzestania  świadczenia  Usługi  w

przypadku łamania Regulaminu przez Użytkownika.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik  dokonując  zakupu  jednej  licencji  ma  prawo  do  utworzenia
jednej strony , a następnie jej opublikowania na serwerach Kei.pl w ramach
dostępnej powierzchni w Usłudze.

2. Użytkownik w trakcie trwania umowy ma prawo do modyfikacji utworzonej

strony  w  Edytorze  oraz  jej  publikacji  po  wprowadzonych  zmianach.

Modyfikacja  strony  odbywa  się  wyłącznie  na  odpowiedzialność

Użytkownika,  a  cofnięcie  zapisanych  zmian  nie  będzie  możliwe  do

przywrócenia.

3. Użytkownik nie może kopiować utworzonej w ramach Usługi strony WWW

oraz umieszczać jej w innych miejscach w sieci internetowej niż usługa w

ramach której Użytkownik ją utworzył.



4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób, który nie

będzie  naruszał  praw  osób  trzecich.  Dotyczy  to  w  szczególności  dóbr

osobistych,  praw  autorskich  oraz  udostępniania  oraz  rozpowszechniania

treści niezgodnych z prawem oraz normami społecznymi. 

5. Użytkownik  zobowiązany  jest  do  terminowego regulowania  płatności  za

Usługę.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuwzględnionym w niniejszym regulaminie zastosowania ma

Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2014 roku.


